
   

      

ASPECT4 HRM 

Releaseniveau 5.5.01 

Opdatering 59569 Frigivet pr. 3/10-16 

      

 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 5.5.01, og forudsætter, at niveau 5.4.02 

er installeret i forvejen. 

  

 Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) "Konverteringskørsler" udføres for system 

405 i alle lønfirmaer. 

  

Indhold  

      

 Denne opdatering indeholder følgende rettelser: 

  

 (5113) Vedligehold af lønarter 

 Hvis man i option "Bogføring/satsgrupper" vælger 'Vis bogføring' (F18), tog det lang tid at 

få vist resultatet, hvis der ikke var oprettet bogføring på den i rekvisitionen valgte afdeling. 

Det er rettet, så det går hurtigere. Hvis der ikke er bogføringsopsæt at vise i henhold til 

rekvisitionen, får man et billede med teksten "Tabellen er tom". 

Ref.: 00526740 

  

 I feltet "Medtag autopost ved orlov" (KD1A03) er værdien '1' udvidet, så generelle 

automatiske posteringer på medarbejdernr. 0 medtages, hvis der i lønkørslen findes 

posteringer til medarbejderen på orlov. Posteringerne kan være indtastede poster eller 

personlig automatiske poster. Med andre ord skal medarbejderen behandles i lønkørslen, 

for at generelle automatiske poster medtages. 

Ref.: 00455659 

  

 Der er tilføjet validering på angivelse af hovedoplysninger på lønarter, så der ikke kan 

angives mere end 4 hovedoplysninger. Det skyldes, at posteringsindtastningen kun kan 

håndtere 4 inddata som hovedoplysning. Hjælpebeskrivelsen til inddatafeltet (LIN) er 

ændret, så det fremgår hvilke inddata, der kan angives som hovedoplysning. 

Ref.: 00619151 

  

 (5114) Vedligehold af saldi 

 Der har været situationer, hvor saldoteksten ikke blev gemt ved oprettelse. Nu bliver 

teksten altid gemt. 

 Ref.: 00155655 

  

 (5117) Oversigt over Infobase Lønstatistik 

 Der opstår ikke længer programfejl i forbindelse med datofelter, da det nu er filen 

LØNSTAP9, der benyttes om "input primær". 

Ref.: 00616507 

  

 (5120) Medarbejdervedligehold 



 Ved fælles databibliotek for flere firmaer, kunne der i nogle situationer komme meddelelse 

om, at en medarbejder ikke fandtes, selvom vedkommende var oprettet. Fejlen forekom 

på kun Client, og skyldtes at der kunne blive læst forkert koncern og firma fra 

medarbejderfilen. 

Ref.: 00612860 

  

 (5130) Posteringsindtastning 

 Når man får vist oversigten med indtastede poster på medarbejderen, bliver der nu igen 

vist indhold i kolonnen med posteringsdatoen. 

Ref.: 00503883 

  

 Når der registreres ferieposter med oplysninger til ACF om udbetalingsformål og dato for 

første feriedag, er der nu kontrol på, at der kun skal udfyldes dato ved udbetalingsformål 

0/1 (almindelig ferieafholdelse). For øvrige udbetalingsformål, er der nu kontrol på, at der 

ikke må angives dato. Det er kombinationen af inddata 32 og 33 på lønarten, der udløser 

kontrollen. 

Ref.: 00587218 

  

 (5134) Import af lønposteringer 

 Ved dannelse af posteringer fra import (ABC), vil posteringsdatoen (PDATE) blive initieret 

med dagsdato, hvis ikke andet er angivet. 

Ref.nr.: 00591241 

  

 (5180) Vedligehold aftaleperioder 

 På billedet med aftaletyper får man nu vist korrekt option 'Vælg', når man vælger 

medarbejder for anden gang. På billedet med aftaleperioder er det nu muligt at benytte 

F12. 

Ref.: 00538315 

  

 (5186) Redigering af dagpengeregistrering 

 I forbindelse med redigeringen bliver de nye poster nu dannet med samme posteringsdato 

som den oprindelige postering. Det betyder, at posterne bliver komprimeret sammen i 

lønkørslen, og dermed udligner hinanden, så der ikke opstår øre-differencer. 

Hvis der på slut-lønarten (den lønart, der redigeres til) er angivet, at der skal komprimeres 

på posteringsdatoen, vil der kun blive udskrevet én samlet linje på lønsedlen, selv om der 

findes fravær på flere datoer.  

Se evt. installationsaktiviteter efter installation. 

Ref.: 00601438 

  

 (5200) Lønkørsel 

 Hvis man manuelt indtaster poster på lønart 3522 "Overførsel af ferie til ACF" (fast lønart 

115), bliver der nu tilsat korrekt årstal i feltet PA09N1. 

Det er desuden nu muligt at foretage overførsel flere gange for samme år, således at det 

overførte bliver adderet til det allerede overførte på feriekortet (FELT31 og FELT32). 

Ref.: 00589911 

 

Hvis der på stamkortet er angivet oplysninger til beregning af fri bil, og der på 

medarbejderen i forvejen ligger en automatisk postering fra tidligere med slutdato på 

lønarten til fri bil, vil der nu blive lavet en ny automatisk postering ud fra oplysningerne på 

stamkortet. Tidligere blev den nye automatiske postering ikke dannet. 

Ref.: 00593576 

  

 (5202) Dan finansposter inden godkendelse 



 Nu vil der kun blive forsøgt at danne udligningsposter (benyttes ved XML-bogføring), hvis 

afsnit 5255 benyttes og felterne er udfyldt i afsnittet.  

Ref.: 00622726 

  

 (5203) Dan overførsler/PBS oplysninger 

 Når der indberettes antal aktive medarbejdere til DA-barsel er fast lønart 6 (lønart 9090) 

hidtil blevet benyttet til at "tælle" antal medarbejdere ud fra. Det kunne give forkert 

indberetning, hvis der er medarbejdere uden skatteposter (fast lønart 6). Der gives derfor 

nu mulighed for, at man selv kan definere hvilken lønart, der skal benyttes til at "tælle" 

antal aktive medarbejdere ud fra. Det er fast lønart 89, der kan tages i brug. Er fast lønart 

89 ikke angivet, vil programmet benytte fast lønart 6 som hidtil. 

Se evt. installationsaktiviteter efter installation. 

Ref.: 00625567 

 

Hvis der overføres til "anden transportør" er det nu muligt at angive transportøren i afsnit 

5471 på bankregistreringsnummer 0 og kontonummer 0, så det gælder for alle konti, der 

ikke er oprettet specifikt med andre oplysninger i afsnittet.   

Ref.: 00268596 

  

 (5213) Tilbagefør registreret ferie 

 Nu bliver posterne dannet med korrekt indhold i posteringsjournalnummer (PJNLNR) 

Ref.: 00591910 

  

 (5214) Tilbageførsel af lønseddel 

 Hvis der tilbageføres på medarbejderniveau, og der er en negativ værdi, der skal 

tilbageføres, vil den negative værdi nu blive angivet korrekt i tilbageførselsfilen til 

eIndkomst. 

Ref.: 00620503 

  

 (5250) (DK) Feriepengeopgørelse 

 Hvis der i afsnit 5632 er angivet en lønart til beregning af firmaandelen til pension, bliver 

der nu taget højde for, om der er medarbejdere, der i (5122) "Automatiske posteringer" er 

udelukket af pensionsberegningen. Det er en forudsætning, at udelukkelsen er lavet på den 

lønart, der er angivet i afsnit 5632. 

Ref.: 00263066 

 

Hvis der på en medarbejders stamkort er angivet, at der ikke skal beregnes AM-bidrag 

(MA01A1), og at indkomsten skal indberettes i felt 13 (MKOD12), vil indkomsten nu blive 

optalt i korrekt saldo og indberettet i korrekt felt. Det er fast lønart 152, der dannes. 

Ref.: 00584004 

 

Hvis der på en medarbejders stamkort er angivet, at der ikke skal beregnes AM-bidrag 

(MA01A1) og der i feriepengebeskatningen er overskydende feriepenge til udbetaling (fast 

lønart 154) vil dette beløb nu også blive flyttet fra saldo 6 til 115. Det er fast lønart 150 og 

151, der dannes. 

Ref.: 00584004 

  

 

 

Følgende rettelser vedrører Norge, landekode 'NO': 

 (5113) Vedligehold af lønarter 

 Ved kopiering fra en lønart til en ny, bliver man nu også præsenteret for option 18 "A-

melding" når man bliver ført igennem de mulige options. 

Ref.: 00577058 



  

 (5227) A-ordningen 

 Felt 'Avikende arb.giv.avg'  (MC01A1) har nå følgende verdier/betydning: 

'1' = Avvikende arb.avg. i samme sone 

'2' = Beregningskode er 'sektor unntatt aktivitet' 

'3' = Beregningskode er 'godstransport på vei' 

  

 (5229) Utskrift av tilbakemelding fra Altinn 

 Utskrift er tilpasset styring via koncrn/firma/bruker 

  

 (5964) Sammenstilling til A-ordningen 

 Layout på sammenstilling er tilpasset brev/konvolutt 

Negative beløp skrives ut med fortegn 

Utskrift til DocManager vises med arkivID i app. 266 

Mulighet for å legge på emne-tekst til mail, hvis dette skal sendes ut 

  

  

Installationsaktiviteter FØR indlæsning  

      

  
Ingen   

      

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning  

      

  
Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten, og udfør (0690) 

"Konverteringskørsler". Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering for system 

405.   

 


Udfør (0216) "Changing obj. owner to EDBGRP" med angivelse af programbiblioteket 

(typisk EGPGM – tjek evt. librarylisten). 

      

  
Rettelsen omkring dagpengeredigeringen betyder, at hvis der er fravær på samme lønart 

på forskellige datoer på samme medarbejder i samme lønkørsel, vil det blive udskrevet på 

lønsedlen med hver sin linje pr. dato. Det kan undgås ved at komprimere posteringsdatoen 

på slut-lønarten for redigeringen. 

I (5113) "Vedligehold af lønarter" vælges 'Inddata' på relevante lønarter. 

Tilføj Nr. 31 (posteringsdato) Kode 9 (udskrift, ingen indtastning) og Udskr. 99 

(komprimering). 

      

  
Hvis der sker indberetning til DA-barsel, og man ønsker at benytte en anden lønart til at 

sammentælle antal aktive medarbejder, kan man angive fast lønart 89. Et forslag kunne 

være at benytte lønart 9926 "Overført DA-barselsfond". 

Vælg (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" og vælg afsnit 5960. 

Vælg linjen med første to ciffer = 8 

På linjenummer 9 angives den ønskede lønart, eksempelvis 9926.   

      

Systemtekniske specifikationer  

      

 View LØNSTAV2 er udvidet med lønartstekst 

 View'et indeholder samtlige felter fra lønposterne og kørselsjournalen. View'et er nu 

udvidet med en lønartstekst hentet fra LØNARTT1 (appl. 5113). Der er således både et felt 

med "løntekst – posteringstekst" (f.eks. overstyrende lønartstekst på lønposten) og et felt 



med "LARTTX-USE" (tekst fra appl. 5113). Det sidste felt henter teksten fra appl. 5113, 

som den ser ud her-og-nu.  

View'et kan f.eks. bruges i queries i stedet for LØNSTAT1, og med det nye felt, kan man nu 

fremfinde tekster på de lønarter, hvor der ikke er angivet noget i "løntekst – 

posteringstekst". 

Ref.: 00636537 

  

   SQL på afsnit 5656 "Styring af fri bil"  

Nu opstår der ikke fejl i SQL-læsning som følge af omsætning af datefelter fra uni-code til 

almindelige tekstfelter. 

Ref.: 00590370  

  

 Triggerprogram får forkert besked om kaldende program 

   Nu bliver der returneret korrekt programnavn for kaldende program. 

Ref.: 00591669 

  

 Der et tilføjet 2 nye funktioner til serviceprogrammet ES5600RB 

 ES5600RBCloseFiles_5: Close serviceprogram files 

Lukning af alle filerne i serviceprogrammet 

 

getBalTMPExt_5: Hent værdi af saldo fra LØNLOGP1 

Læsning af saldoværdi fra LØNLOGP1. 

  

 Der er medsendt diverse tekniske rettelser til PBS-overførsler. 

Ref.: 00581004 

      

Med venlig hilsen  

EG A/S 

 


